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 Anlæg

 Byggeri

 Vandforsyning

Datterselskab DJ Miljø & Geoteknik løser en 

bred vifte af opgaver inden for miljøområdet.

 Jord & Grundvand

 Geotekniske undersøgelser

 Bygningsundersøgelser

 Vibrations- & Støjmålinger

 Natur, Plan & Råstof



Miljøforhold ved etablering af 

kunstgræsbaner

 Håndtering af overfladevand

 Sundhedsrisiko (støv m.v.)

 Microplast

 Støj

 Lys



Dagsorden

 Håndtering af overfladevand

 Valg af baneopbygning

Nedsivning

Udledning/tilslutning

 Håndtering af miljøfremmede stoffer

Miljø- og risikovurdering

 Filterjord

 Jordens bindingskapacitet



Håndtering af overfladevand
Valg af baneopbygning

 Nedsivning

- Geoteknik

 Jordbundsforhold 

 Sigteanalyser

 Permeabilitetskoefficient

- Grundvandsforhold

 Grundvandsniveau

 Info via GEUS-boringer



Håndtering af overfladevand
Valg af baneopbygning

Billede fra etablering af kunstgræsanlæg Ådalen, Odense



Håndtering af overfladevand
Valg af baneopbygning

 Udledning/tilslutning

 Drænforhold 

 Recipient (sø, å, hav)

 Regnvandsledning



Håndtering af overfladevand
Håndtering af miljøfremmede stoffer

 Forureningskomponenter

 Metaller (Bly, Kobber, Zink) 

 DEHP (Phthalater – Blødgørere i plast)

 Atmosfærisk deposition

 Resultater fra andre kunstgræsbaner



Håndtering af overfladevand
Håndtering af miljøfremmede stoffer

Kilde: Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner. DHI 2017.



Håndtering af overfladevand
Håndtering af miljøfremmede stoffer

Parameter Enhed
Ryparken

01/10/14

Sundby

12/01/15

Tingbjerg

12/01/15

Kløvermarken

12/01/15

Miljøstyrelsens

Grundvandskriterier1

(µg/l)

Nationalt fastsatte 

miljøkvalitetskrav

(BEK nr. 1625 af 19/12/2017)

(µg/l)

EU-fastsatte miljøkvalitetskrav

(BEK nr. 1625 af 19/12/2017)

(µg/l)

Atmosfærisk deposition 2003-

2007, middelkoncentrationer

(DHI 2013)

Generelt 

kvalitetskrav

Maksimum-

koncentration

Generelt 

kvalitetskrav

Maksimum 

koncentration

Bly µg/l 0,74 1,9 0,39 0,21 1 - - 1,2 14 4,5

Kobber µg/l 6,6 3,4 2,5 2,1 100 4,9 4,9 - - 11

Zink µg/l 12 6,1 5,8 2,2 100 7,8 8,4 - - 29

DEHP µg/l - - - - 1 - - 1,3 - -



Håndtering af overfladevand
Håndtering af miljøfremmede stoffer

Parameter Enhed
Rishøj

30/11/16

Rishøj

15/03/17

Rishøj

21/03/18

Miljøstyrelsens

Grundvandskriterier

(µg/l)

Nationalt fastsatte 

miljøkvalitetskrav

(BEK nr. 1625 af 19/12/2017)

(µg/l)

EU-fastsatte miljøkvalitetskrav

(BEK nr. 1625 af 19/12/2017)

(µg/l)

Atmosfærisk deposition 2003-

2007, middelkoncentrationer

(DHI 2013)

Generelt 

kvalitetskrav

Maksimum-

koncentration

Generelt 

kvalitetskrav

Maksimum 

koncentration

Bly µg/l <0,5 <0,5 <0,5 1 - - 1,2 14 4,5

Kobber µg/l 1,2 2,1 <1 100 4,9 4,9 - - 11

Zink µg/l <5 <5 <5 100 7,8 8,4 - - 29

DEHP µg/l <0,1 <0,1 0,25 1 - - 1,3 - -



Håndtering af overfladevand
Håndtering af miljøfremmede stoffer

 Miljø- og risikovurdering

 Bly

 Kobber

 Zink

 DEHP

 Typisk konklusion:

 Det vurderes at kunstgræssystemet 
samlet set ikke udgør en risiko for 
forurening af grundvand, overfladevand, 
mennesker eller det øvrige miljø, 
såfremt det opbygges som beskrevet.  



Filterjord
En metode til håndtering af vejvand

 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet

 KU har siden 2008 haft interesse for jord som en 
selvstændig og dokumenterbar renseløsning i form af det, 
som i dag kaldes filterjord *

 En veldefineret jordblanding kan sikre effektiv infiltration 
og rensning. Den kan anvendes til at håndtere forurenet 
regnvandsafstrømning fra veje, parkeringsarealer og andre 
trafikerede arealer *

* Kilde: Tekst fra Videnblad Park og Landskab (blad nr. 7.03-03 – maj 2015)



Filterjord
En metode til håndtering af vejvand

* Kilde: Videnblad Park og Landskab (blad nr. 7.03-03 – maj 2015)



Jordens bindingskapacitet

 Dialog og samarbejde med Lektor Niels H. Jensen, Institut for 
Naturvidenskab og Miljø, RUC. Juni 2016

 Tungmetallers opførsel i jord – Historik

 Teoretisk beregningseksempel - Forudsætninger

 Målt indhold af tungmetaller i perkolat fra kunstgræsbaner

 Jordkvalitetskriterier for tungmetaller

 Mængde af udvaskede tungmetaller i forhold til koncentrationen i 
perkolatet og i forhold til nedbørsmængden

 Mængden af hvert af tungmetallerne som et muldblandet drænlag 
kan indeholde inden for jordkvalitetskriteriet, og hvor mange år 
det kan fungere som bindingsmateriale, før jordkvalitetskriteriet 
er nået i forhold til koncentrationen i perkolatet og i forhold til 
nedbørsmængden.



Jordens bindingskapacitet

Tungmetallers opførsel i jord – Historik

 Tungmetallers opførsel i jord er intensivt undersøgt efter at man (især i 

USA) begyndte at bruge slam fra rensningsanlæg som gødningstilskud på 

markerne i 1970’erne og 80’erne.

 Undersøgelserne viser, at de tilførte tungmetaller binder sig stærkt til 

jordens ler-humus kolloider og faren for udvaskning samt planteoptag er 

meget ringe, især ved pH over 6.5.

 Dette forhold udnyttes til at forhindre at eventuelle udvaskede 

tungmetaller fra kunstgræsbaner transporteres til det omgivende miljø 

med drænvandet



Jordens bindingskapacitet

Teoretisk beregningseksempel - Forudsætninger

 Ved at iblande en vis mængde muldjord, der indeholder relativt store mængder 

ler-humus kolloider, til det grusede bærelag i kunstgræsopbygningen, vil ler-

humuskolloiderne kunne binde eventuelle udvaskede tungmetaller og dermed 

forhindre en spredning.

 For at bibeholde dræneffekten er der grænser for mængden af muldjord der kan 

blandes i grusbærelaget. Ud fra en skønsmæssig vurdering regnes her med, at 

man iblander et 5 cm tykt muldlag i et ca. 40 cm tykt gruslag. Spørgsmålet er, om 

det er tilstrækkeligt med muldjord til at have kapacitet til at binde de udvaskede 

mængder tungmetaller, og om grusbærelaget derved med tiden kan komme til at 

indeholde så meget tungmetal, at det vil overskride grænseværdierne for ren jord 

i forhold til jordkvalitetskriteriet?



Jordens bindingskapacitet

Målt indhold af tungmetaller i perkolat

fra 4 kunstgræsbaner

Tungmetal Minimum 

koncentration 

(µg/l)

Maximum 

koncentration 

(µg/l)

Bly <0,03 1,9

Cadmium 0,006 0,16

Chrom 0,52 5,2

Kobber 1,1 6,6

Nikkel 0,32 2

Zink 1,2 17

Udvaskede mængder af tungmetaller fra kunstgræsanlæg

Ved målinger af perkolater fra 4 kunstgræsbaner er målt værdier af koncentrationen 

af tungmetaller som vist i tabellen.



Jordens bindingskapacitet

Jordkvalitetskriterier for tungmetaller

 Generelt er der ikke et miljøproblem med tungmetaller i danske jorde, men 

der kan være undtagelser, især byjorde kan indeholde forhøjede værdier.

 I efterfølgende tabel er vist jordkvalitetskriteriet sammen med et 

gennemsnitsindhold af tungmetaller målt i danske jorde og den beregnede 

kapacitet til binding af tungmetaller uden at overskride jordkvalitetskriteriet.



Jordens bindingskapacitet

Jordkvalitetskriterier for tungmetaller

Jordkvalitetskriteriet for tungmetaller

Tungmetal Jordkvalitets-

kriteriet 

(mg/kg)

Gennemsnitsindholdet af 

tungmetaller i danske 

jorde1 

(mg/kg)

Bindingskapacitet op 

til jordkvalitets-

kriteriet 

(mg/kg)

Bly 40 11,3 28,7

Cadmium 0,5 0,16 0,34

Chrom (VI) 20 9,9 10,1

Kobber 500 7,0 493

Nikkel 30 5,0 25

Zink 500 26,8 473,2

Jensen, J., Bak, J: & Larsen, M.M. (1996) Tungmetaller i danske jorde.  
TEMA-rapport fra DMU 1996/4.



Jordens bindingskapacitet

Mængde af udvaskede tungmetaller i forhold til 

koncentrationen i perkolatet og i forhold til 

nedbørsmængden

 Hvor lang tid kan et muldblandet drænlag fungere før tungmetalindholdet når 

afskæringskriteriet ?

 Mængden af tungmetaller der udvaskes kan beregnes ud fra koncentrationerne   

i perkolatet og mængden af nedbør.

 Nedbøren varierer i Danmark fra 825 mm/år i Sønderjylland til ca. 600 mm/år 

på Sjælland som gennemsnit. Der er ikke regnet med fordampning fra kunst-

græsbanerne.

 I tabellen på næsten side er vist hvor meget tungmetal der udvaskes i forhold 

nedbørsmængde og koncentrationerne af tungmetaller i perkolatet. 



Jordens bindingskapacitet

Mængde af udvaskede tungmetaller i forhold til 

koncentrationen i perkolatet og i forhold til 

nedbørsmængden

Tungmetal

Mængde der udvaskes 

ved 600 mm årlig 

nedbør og minimum 

koncentration

mg/m2/år

Mængde der udvaskes 

ved 600 mm årlig 

nedbør og maximum

koncentration

mg/m2/år

Mængde der 

udvaskes ved 825 

mm årlig nedbør 

og minimum 

koncentration

mg/m2/år 

Mængde der 

udvaskes ved 825 

mm årlig nedbør 

og maximum

koncentration

mg/m2/år

Bly 0,018 1,14 0,025 1,568

Cadmium 0,0036 0,096 0,005 0,132

Chrom (VI) 0,312 3,12 0,429 4,290

Kobber 0,66 3,96 0,908 5,445

Nikkel 0,192 1,2 0,264 1,650

Zink 0,72 10,2 0,990 14,025



Jordens bindingskapacitet

I tabellen nedenfor er vist mængden af tungmetal pr. m2 der kan bindes i det 

muldblandede drænlag op til jordkvalitetskriteriet (forudsat at tungmetalindholdet 

i forvejen lå på et gennemsnitligt niveau) samt hvor mange år det muldblandede 

drænlag kan fungere før jordkvalitetskriteriet er nået i forhold til 

koncentrationerne i perkolatet og i forhold til nedbørsmængden

Tungmetal

Maximale mængder 

bundne tungmetaller 

uden at jordkvalitets-

kriterierne overskrides i 

et muldblandet drænlag 

(mg/m2)

Antal år til jordkvalitetskriteriet er nået i det muldblandede 

drænlag forudsat alle tungmetaller i perkolatet bindes 

600 mm årlig nedbør 825 mm årlig nedbør

Minimum 

koncentration

Maximum 

koncentration

Minimum 

koncentration

Maximum 

koncentration

Bly 16072 892889 14098 649374 10253

Cadmium 190 52889 1983 38465 1442

Chrom (VI) 5656 18128 1813 13184 1318

Kobber 276080 418303 69717 304220 50703

Nikkel 14000 72917 11667 53030 8485

Zink 264992 368044 25980 267669 18894



Spørgsmål

Tak for opmærksomheden


